MANÓ hírlevél
2009. július
Nano hírek
Hazai hírek:
Űrruhagyárat építenek Hódmezővásárhelyen
Oroszországba is szállíthat az eredetileg katonai és űrhajózási célra kifejlesztett,
úgynevezett nanotechnológiával előállított kötött árut gyártó, a hódmezővásárhelyi
székhelyű Eurotex Ipari és Szolgáltató Kft.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/07/02/urruhagyarat_epit_az_eurotex/

A "csendes" ipar sem töri le a hazai nanotechnológiát
Tudományos, gazdasági és politikai szempontból is példaértékű az az izraelipalesztin-magyar nanotechnológiai együttműködés, melynek magyarországi
központja a miskolci Bay Zoltán Intézet.
http://gazdasagiradio.hu/cikk/24194/

Nemzetközi hírek:
Az atom súlyának mérése nanocsövekkel
Hogy lehet tömeget mérni nanocsövekkel? Európai kutatók kifejlesztettek egy
teljesen új eszközt, amellyel ez lehetséges. Ez egy egyedülálló lehetőséget nyújt a
tudósoknak, hogy a kémiai reakciók fejlődését molekuláról molekulára vizsgálhassák.
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090630075614.htm

A jövő üzemanyaga: benzin helyett fémpor?
Egy görög feltaláló a jövő üzemanyagát tervezi kifejleszteni: benzin, dízel vagy
hidrogén helyett az autókat fémek hajtanák - nanométeres szemcsenagyságú por
alakjában. Ideális esetben még kipufogógáz sem keletkezne.
http://autohirek.hu/tart/cikk/i/0/47912/1/auto/A_jovo_uzemanyaga_benzin_helyett_f
empor?place=srss

1,2 nanométeres a legkisebb fogaskerék
A szingapúri A*STAR intézet tudósai megalkották a világ legkisebb fogaskerekét. A
1,2 nanométeres kerék forgatható is.
http://index.hu/tudomany/biotech/2009/06/16/1_2_nanometeres_a_legkisebb_fogas
kerek/

A Miskolc Holding tématerülettel kapcsolatos projektje:
A Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter példaértékű működtetése,
közös informatikai fejlesztése című ÉMOP 1.2.1 projekt.
A MANO Klaszter egy nyitott struktúrájú szerveződés, amelynek menedzsment
feladatait a Miskolc Holding Zrt. látja el, valamint szolgáltatásokat is nyújt a
klasztertagok számára, különös tekintettel az adat- illetve információs bázis
létrehozására, és ennek a tagok számára hozzáférhetővé tételére, valamint a közös
érdekérvényesítés, a közös megjelenések biztosítására és az egységes arculat
kialakítására. A klaszter sikeresen pályázott az Észak-magyarországi Operatív
Program 1.2.1., Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása,
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése c. konstrukcióban.
http://www.miskolcholding.hu/fejlesztesek/gazdasagfejlesztes/mano_klaszter/
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Klaszter hírek:
A nemfizetés ellen klasztert hoz létre alvállalkozóival a Kész csoport
A nemfizetés ellen klasztert hoz létre alvállalkozóival a Kész csoport, az alvállalkozóit
minősíti, a megrendelőivel szemben pedig olyan bankgaranciát köt ki, mint amilyet az
alvállalkozóival szemben régóta alkalmaz - mondta Bán Tamás, a csoport
vezérigazgatója szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.
http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=OnlineCikk.asp&ArticleID=1199813
Bemutatkozott az Észak-magyarországi Logisztikai Szolgáltató Klaszter
Az Észak-magyarországi Logisztikai Szolgáltató Klaszter (NordLog) az első logisztikai
szektort érintő kezdeményezés a régióban arra, hogy a piacon jelenlévő vállalkozások
között elősegítse a szorosabb kapcsolatot és a hosszabb távú átgondolt, közös
stratégián alapuló együttműködést - hangzott el a klaszter bemutatkozó
sajtótájékoztatón pénteken Miskolcon, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetében (Bay-Logi)
http://automenedzser.hu/teher/20090626_NordLog.aspx

EUROGIA+ EUREKA-klaszter tájékoztató Párizsban
A francia gazdasági minisztérium 2009. május 27-én információs napot szervezett az
EUROGIA+ klaszter harmadik pályázati felhívása kapcsán.
A EUROGIA-klaszter néhány évvel ezelőtt nyitott a teljes energiaszektor irányába (a
nukleáris energia kivételével), és döntött a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos
kutatás-fejlesztési programokban való részvételről.
A klaszter évente két alkalommal hirdet pályázatot, az aktuális pályázati felhívásokról
összefoglalóan az alábbi webhelyen találhatók meg a szükséges információk:
http://www.eurogia.com/content/story.asp?level1=2052&level0=2005&docid=5726
A magyar pályázók az EUREKA-együttműködésre meghirdetett pályázat segítségével
vehetnek
részt
az
EUROGIA+
tevékenységében.
Bővebb
információ:
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/eureka/eureka-programban-valo
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Pályázati lehetőségek
Nemzetközi pályázati lehetőségek
7. Keretprogram

EMBEREK

FP7-PEOPLE-2009-RG – Marie Curie Reintegration Grant
Beadási határidő: 2009. december 31.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=168
FP7-PEOPLE-2009-IAPP - Marie Curie Industry-Academia Partnerships and
Pathways (IAPP)
Beadási határidő: 2009. július 27.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=201
FP7-PEOPLE-2009-IEF - Marie Curie Intra-European Fellowships for Career
Development (IEF)
Beadási határidő: 2009. augusztus 18.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=198
FP7-PEOPLE-2009-IIF - Marie Curie International Incoming Fellowships
(IIF)
Beadási határidő: 2009. augusztus 18.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=199
FP7-PEOPLE-2009-IOF - Marie Curie International Outgoing Fellowships
for Career Development (IOF)
Beadási határidő: 2009. augusztus 18.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&ca
ll_id=200

CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2009 – CIP - Eco-innovation 2009-es felhívása
4 tématerületen: anyagok újrahasznosítása, építőipar, élelmiszer és ital szektor, zöld
beruházások
Beadási határidő: 2009. szeptember 10.
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm
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EURONANOMED felhívás – „Európai innovatív kutatási és technológiai
fejlesztési projektek nanogyógyszer területen”
Beadási határidő: 2009. szeptember 1.
http://www.euronanomed.net/index.php/calls
Nyitott COST felhívás
Beadási határidő: 2009. szeptember 25.
http://www.cost.esf.org/participate/open_call

Hazai pályázati lehetőségek
INNOCSEKK Plusz
Az INNOCSEKK Plusz konstrukció célja a kisvállalkozások innovációs
kezdeményezéseinek és az innovációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése,
kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudástranszfer
előmozdítása.
Az Innocsekk Plusz program keretében nyújtható támogatásokra leköthető forrás, a
pályázat meghirdetését követő hároméves időszakra évente 4 000 millió forint, azaz
négymilliárd forint összesen 12 000 millió forint, azaz tizenkétmilliárd forint. A
támogatásban projektek várható száma: 600
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/innocsekkplusz/innocsekk-plusz

K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése
A pályázat célja: K+F projektek támogatása, melyek elősegítik a K+F szféra
humánerőforrásainak fejlesztését, kis- és középvállalatoknál, költségvetési vagy nonprofit kutatóhelyeken történő új munkahelyek létrehozásán, és olyan magasan
képzett szakemberek (kutatók, fejlesztőmérnökök) alkalmazásán keresztül, akiknek
ipari nagy- vagy középvállalatnál fennálló munkaviszonya a gazdasági válság miatt
szűnt, illetve szűnik meg.
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/kf-munkaero09/munkaeromegorzese
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Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása
(OTKA-A08)
Az NKTH-OTKA által közösen 2008-2010 között meghirdetésre kerülő pályázat célja
az alapkutatáson belül elsősorban olyan célzott alapkutatási projektek
megvalósításának támogatása, amelyek gazdasági vagy társadalmi haszon elérésére
alkalmas célkitűzéseket fogalmaznak meg és eredményei várhatóan megalapozzák a
felhasználás orientált kutatás-fejlesztést, innovációt, a felismert vagy várható,
jelenlegi vagy jövőbeli problémák megoldását.
Projektjavaslatok a Műszaki- és Természettudományok, valamint az Élettudományok
területén, az alábbi kategóriákban nyújthatók be:
A. kategória Célzott alapkutatás (CK)
B. kategória Kiemelt célzott alapkutatások (CNK)
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/otka-a08/gazdasagbanhasznosulo-5026774

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal programstruktúrájának
elérhetősége
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/programstruktura-2009/2009-eviprogramstruktura-090407

2009. évi GOP kiírások jelentek meg júniusban
GOP-2009-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
GOP-2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése
GOP-2009-1.2.1. Akkreditált innovációs klaszterek támogatása
GOP-2009-1.2.2. Innovációs és technológiai parkok támogatása
GOP-2009-1.3.1/A - Vállalati innováció támogatása
GOP-2009-2.2.1. / KMOP-2009-1.2.5 „Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus
kereskedelem támogatása”
GOP-2009/2.2.3. Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex
támogatása
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GOP-2009-3.4.1. Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének
támogatása
GOP-2009-1.2.1. / KMOP-2009-1.1.3/A „Akkreditált innovációs klaszterek
támogatása”
GOP-1.3.1/B „Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása”
A pályázati dokumentációk elérhetőek az alábbi linken:
http://www.nfu.hu/doc/4

Regionális Innovációs Díj pályázat
A kis- és középvállalkozások innovatív tevékenységének ösztönzése céljából az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és a Regionális Innovációs Tanács
pályázatot hirdet a 2009. évi Észak-magyarországi Regionális Innovációs Díj
elnyerésére.
http://www.norria.hu/tartalom/eszak-magyarorszagi-regionalis-innovacios-dij-2009

Publikációk
Nanotimes – 2009. 06. 10-i szám
http://www.ivcon.net/files/download/nanotimes_09_11.pdf

A világ 2025-ben - EC tanulmány egy szakértői csoport közreműködésével
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1246279222_report_the_world_in_2025_en.pd
f

Átfogó stratégia a nanotechnológia kockázatainak kommunikációjáról
http://www.nanotechproject.org/process/assets/files/7091/nano_090225_research_b
rief_kahan_nl1.pdf
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